
                                                                      

 

 NOTA DE IMPRENSA           
          

O Grupo Nueva Pescanova digitaliza a gestão do 
seu negócio com a SAP 

 
 

• A plataforma SAP S/4 HANA é o núcleo sobre o qual irá girar o projeto LEGONOVA, que 
permitirá estender as aplicações centrais do negócio ao resto de empresas e áreas do Grupo, 
presente em 27 países, gerando uma unificação de processos e informação ótima para a 
consecução dos melhores resultados.  

 
 
Vigo, 9 de outubro de 2017.- O Grupo Nueva Pescanova confiou na plataforma SAP para a 
implementação de LEGONOVA, um projeto de transformação digital cujo principal objetivo é 
desenvolver uma plataforma sobre a qual a multinacional pesqueira possa sustentar o seu novo 
sistema de gestão, reunindo conhecimentos do negócio atual com as novas tecnologias de 
processamento da informação.  
 
A SAP S/4 HANA será a plataforma sobre a qual o projeto será desenvolvido, apoiando a 
transformação integral dos processos centrais da gestão da empresa, como são as áreas 
financeira, compras, vendas, produção e logística. A implementação do projeto tecnológico é um 
dos investimentos chave do Plano Estratégico da companhia até ao ano de 2020, e permitirá 
estender as aplicações centrais do negócio ao resto de empresas e áreas do Grupo, gerando desta 
forma uma unificação de processos e informação ótima para a consecução dos melhores 
resultados.  
 
O Grupo Nueva Pescanova opera em 27 países de quatro continentes: conta com uma frota 
própria de mais de 70 navios no Hemisfério Sul, 8.000 hectares de aquicultura na América Central 
e na Espanha, 18 instalações de processamento num total de 11 países e comercializa os seus 
produtos em 80 países dos cinco continentes. 
 
O projeto permitirá integrar os processos de negócio de princípio a fim. Também contribuirá para 
otimizar a gestão comercial e as promoções. Persegue também impulsionar no futuro a 
transformação digital das diferentes áreas de inovação através de um melhor conhecimento do 
cliente e da utilização de capacidades da Internet das Coisas (IoT). 
Prevê-se que a primeira fase de implementação do projeto conclua em julho de 2018, com a 
colocação em funcionamento do sistema na sede central e em algumas subsidiárias comerciais 
para, posteriormente, continuar no resto das filiais.  



                                                                      

 

“Com LEGONOVA estaremos preparados para enfrentar os desafios do futuro, ganharemos em 
transparência e simplicidade dos processos. Isto permitir-nos-á criar formas de trabalho unificadas 
em todas as empresas e áreas do Grupo para poder medir sob os mesmos KPIs todos os processos 
da companhia, o qual resultará numa melhora da rentabilidade e numa maior eficácia”, comenta 
Ignacio González, Conselheiro Delegado do Grupo Nueva Pescanova.  
 
Por sua parte, João Paulo da Silva, Geral Manager da SAP em Espanha, Portugal e Israel, afirma 
que “A Nueva Pescanova é uma das grandes referências mundiais da indústria pesqueira e o facto 
de nos ter escolhido como parceiro tecnológico para ajudá-la na sua viagem de transformação 
digital representa um importante impulso para o nosso negócio e uma enorme satisfação. Além 
disso, evidencia a relevância que as empresas espanholas estão a dar à transformação digital”. 
 
Sobre SAP  
Como líder do mercado em software de aplicações de negócio, a SAP (NYSE: SAP) ajuda as 
empresas de todos os tamanhos e setores a melhorarem o funcionamento do seu negócio. Das 
funções administrativas até às próprias da sala de reuniões, do armazém à loja, do computador de 
escritório aos dispositivos móveis, a SAP fortalece os profissionais e organizações para 
trabalharem unidos de forma mais eficiente e poderem utilizar melhor a visão empresarial a fim 
de se colocar nas primeiras posições da competição. As aplicações e serviços da SAP permitem a 
mais de 355.000 clientes obterem rentabilidade, adaptarem-se continuamente às mudanças e 
crescerem de forma sustentável. Para mais informações, visite www.sap.com. 
 
Sobre o Grupo Nueva Pescanova 

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional galega líder do setor especializado na captura, 
cultura, produção e comercialização de produtos do mar. Fundada em 1960, dá emprego a mais de 
12.000 pessoas e opera em 27 países de 4 continentes. A Pescanova comercializa os seus produtos 
em 80 países dos cinco continentes. 

 

http://www.sap.com/

